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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Subiyanto (2007 ) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa insekta 

yang hanya ditemukan pada perkebunan organik terdapat 12 famili. Jumlah INP 

predator pada perkebunan organik 14% dan pada perkebunan anorganik 4%. Insekta 

predator yang memiliki kelimpahan relatif cukup tinggi pada perkebunan organik 

adalah ordo hymenoptera famili Formicidae dengan Kr 63% dan famili Coccinellidae 

sejumlah 14%. Koefesien kesamaan 2 perkebunan organik dan anorganik 

menunjukkan nilai 86% hal ini mendekati satu yang mengisyaratkan bahwa komunitas 

pada perkebunan organik dan anorganik hampir sama. Penelitian ini menggunakan 2 

indikator pupuk organik dan anorganik persamaan dengan judul penelitian ini  adalah 

perbedaan finansial pupuk organik dan anorganik budidaya apel. 

 Hayati (2010) melakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut, (1) 

pemberian pupuk organik berpengaruh terhadap berat berangkasan basag tanaman 

selada pada penanaman kedua, (2) pemberian pupuk anorganik berpengaruh nyata 

terhadap berat basah berangkasan tanaman, dan (3) terdapat interaksi yang nyata 

diantara kedua faktor yang dicoba terhadapberat berangkasan basah tanaman selada 

yang menunjukkan bahwa pemberian pupuk anorganik 1000 Kg/Ha memberikan berat 

berangkasan basah tanaman selada lebih baik jika diikuti dengan pemberian pupu 

organik kandang 15 Ton/Ha.  

 Persamaan penelitian Hayati dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan pupuk organik dan anorganik sebagai variabel yang diujikan. Perbedaan 

penelitian Hayati dengan penelitian ini adalah kajian analisis dan objek kajiannya. 

Penelitian Hayati melihat bagaimana pupuk organik dan anorganik berpengaruh 

terhadap logam berat dalam tanah dan jaringan tanaman selada, sedangkan pada 

penelitian ini mengkaji analisis komparatif kelayakan finansial antara budidaya apel 

organik dan anorganik. 
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Ngamel (2012) melakukan penelitian sejenis dengan hasil sebagai berikut, (1) 

hasil perhitungan analisis finansial usaha budidaya rumput laut dalam satu kali 

produksi menunjukkan bahwa usaha tani yang dijalankan berdasarkan kriteria adalah 

layak, dan (2) pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung karaginan di wilayah 

Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara memiliki nilai tambah tinggi dari 

nilai produksi. 

Persamaan penelitian Ngamel dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji atau menganalisis kelayakan finansial usaha tani. Perbedaan penelitian 

Ngamel dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Dalam penelitian ini objek yang 

dikaji adalah budidaya apel dengan pupuk organik dan anorganik, sedangkan objek 

penelitian Ngamel adalah rumput laut. 

Dahlia (2002) melakukan penelitian sejenis dan hasilnya adalah penelitian ini 

menggambarkan bahwa usahatani ini layak dilaksanakan. Akan tetapi, pada 

penggunaan kepadatan luas lahan 0,5 hektar usahatani ini sudah tidak layak 

dilaksanakan. Persamaan penelitian Dahlia dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji atau menganalisis kelayakan finansial usahatani. Perbedaan penelitian Dahlia 

dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Dalam penelitian ini objek yang dikaji 

adalah budidaya apel dengan pupuk organik dan anorganik, sedangkan objek penelitian 

Dahlia adalah tomat apel dengan cara hidroponik. 

Isronita (2004 melakukan penelitian sejenis dengan hasil sebagai berikut, (1) 

pengembangan usahatani Lada di Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten 

Lahat, layak untuk diusahakan hal ini terlihat dari nilai Net B/C ratio sebesar 2,5. Nilai 

NPV sebesar 46.074.609.2 dan nilai IRR adalah 37,42 %, dan (2) berdasarkan analisis 

sensivitas menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan produksi sebanyak  33%, 

penurunan harga sebanyak 33% dan kenaikan biaya sampai 49%, maka usahatani lada 

tidak layak untuk diusahakan. 

Persamaan penelitian Isronita dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji atau menganalisis kelayakan finansial usaha tani. Perbedaan penelitian 

Isronita dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Dalam penelitian ini objek yang 
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dikaji adalah budidaya apel dengan pupuk organik dan anorganik, sedangkan objek 

penelitian Isronita adalah lada. 

Hanani (2010) melakukan penelitian sejenis dengan hasil sebagai berikut, (1) 

keunggulan komparatif usahatani apel di Kecamatan Poncokusumo lebih besar 

daripada keunggulan kompetitifnya yaitu dengan nilai Koefisien Biaya Sumberdaya 

Domestik harga sosialnya adalah 0,236 dan Koefisien Biaya Sumberdaya Domestik 

harga aktualnya sebesar 0,793. Keunggulan kompetitif yang rendah menyebabkan 

komoditas apel lokal sulit menembus pasar ekspor serta menimbulkan banyaknya apel 

impor di  pasar domestik, sehingga menyebabkan turunnya harga apel yang berakibat 

menurunnya pendapatan dan keuntungan produsen apel local, (2) dampak divergensi 

dan kebijaksanaan pada input-output secara keseluruhan merugikan  petani karena  

usahatani ini belum menguntungkan karena masih memerlukan  proteksi, petani 

menerima keuntungan lebih rendah dari yang seharusnya dan petani menerima subsidi 

negatif atau harus membayar pajak (subsidi yang diterima lebih sedikit dari pajak yang 

harus dibayar dengan indikator negtifnya transfer output, Effective 

ProtectionCoefficient kurang dari satu (0,28), dan Subsidy Ratio to Producer kurang 

dari 1(-0,62) , dan (3) perubahan nilai rupiah terhadap dollar, harga output, harga input 

tradabel, harga input domestik dan tingkat bunga berpengaruh terhadap tingkat 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif usahatani apel. Tingkat keunggulan 

komparatif dan kompetitif akan meningkat jika terjadi terdepresiasinya nilai tukar 

rupiah terhadap US $, kenaikan harga ouput, penurunan harga input tradabel dan 

domestik, dan penurunan tingkat bunga. Sedangkan  turunnya tingkat keunggulan 

komparatif dan kompetitif diakibatkan oleh terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap 

US $, penurunan harga output, kenaikan harga input, dan kenaikan tingkat bunga. 

Persamaan penelitian Hanani dengan penelitian ini adalah objek kajian yakni 

apel. Perbedaan penelitian Hanani dengan penelitian ini adalah metode analisis atau 

kajiannya. Dalam penelitian ini metode atau cara analisisnya adalah dengan 

menganalisis  perbandingan kelayakan finansial antara budidaya apel organik dan 
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anorganik, sedangkan pada penelitian Hanani menggunakan metode dengan 

menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani apel. 

Hanafi (2012 melakukan penelitian sejenis dengan hasil sebagai berikut, (1) 

rata-rata biaya penyusutan usaha agroindustri minuman sari buah apel di Koperasi 

usaha Mandiri lestari Makmur dalam satu kali produksi sebesar Rp. 5.341 sedangkan 

rata-rata biaya variabel sebesar Rp. 328.586 dan biaya total usaha agroindustri 

minuman sari buah apel pada Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur sebesar Rp. 

333.927,-, dan (2) penerimaan usaha agroindustri minuman sari buah apel di Koperasi 

usaha Mandiri lestari Makmur sebesar Rp. 360.000 sedangkan keuntungan yang 

diperoleh dalam satu kali proses produksi sebesar Rp. 26.072,974 besarnya nilai 

keuntungan ini didapat dari pengurangan antara penerimaan hasil penjualan dengan 

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Keuntungan yang diperoleh dalam satu 

kali produksi memang masih sedikit hal ini dakarenakan usaha agroindustri minuman 

sari buah apel di Koperasi Usaha Mandiri baru enam bulan berproduksi. 

Persamaan penelitian Hanafi dengan penelitian ini adalah metode analisisnya 

yakni analisis kelayakan usaha finansial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Hanafi adalah pada objek kajiannya. Objek kajian pada penelitian ini adalah budidaya 

apel dengan pupuk organik dan anorganik, sedangkan penelitian objek kajian penelitian 

Hanafi adalah agroindustry minunam sari buah apel. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori yang menjadi landasan pijakan 

penelitian ini, yakni (1) tinjauan komoditi apel, (2) pengelolahan tanaman apel, (3) 

evaluasi proyek, (4) pupuk organik dan anorganik, (5) studi kelayakan, dan (6) kriteria 

penilaian kelayakan finansial. 

 

 

2.2.1 Tinjauan Komoditi Apel 
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Apel (Malus domestica Borkh) merupakan tanaman buah yang tumbuh di iklim 

sub tropis. Di Indonesia, apel diperkenalkan oleh orang Belanda dan dikembangkan 

oleh orang Indonesia. Sayangnya daerah di Indonesia yang cocok ditanami apel masih 

sangat terbatas. Daerah Batu-Malang, merupakan sentra apel di Indonesia. Daerah ini 

menjadi sentra apel karena tanaman ini banyak diusahakan sebagai suatu usaha tani. 

Oleh penduduk di Batu tanaman ini ditanam di pekarangan maupun di kebun (Untung, 

1996).  

Taksonomi atau klasifikasi ilmiah dari tanaman apel adalah sebagai berikut. 

Divisi    : Spermatophyte 

Subdivisi  : Angiospermae 

Klas    : Dicotyledonae 

Ordo    : Rosales 

Famili   : Rosaceae 

Genus   : Malus 

Species  : Malus domestica  

Apel merupakan buah-buahan non klimaterik sehingga pemanenannya harus 

dilakukan pada saat buah tua optimal. Jenis yang banyak ditanam  di Indonesia tidak 

banyak yaitu Apel Manalagi, Apel Rome Beauty, dan Apel Anna. Masing-masing jenis 

apel lokal ini mempunyai karakteristik tersendiri. Apel Manalagi warna kulit buah 

hijau muda kekuningan, tekstur buah kenyal, rasa manis, dan beraroma harum.Apel 

Rome Beauty memilikiwarna kulit buah perpaduan antara warna hijau dan merah, 

tekstur buah keras dan kasar, rasa buah manis masam segar, dan tidak beraroma. Apel 

Anna memiliki warna kulit warna merah, tekstur buah renyah, rasa buah masam segar, 

dan beraroma harum.  

2.2.2 Pengelolahan Tanaman Apel 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai (1) persiapan tanam, (2) proses 

penanaman, (3) pemeliaharan tanaman, dan (4) panen dan pemasaran. 

 

2.2.2.1 Persiapan Tanam 
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Persiapan tanam yang dilakukan adalah persiapan pengolahan tanah. Sebelum 

tanah diolah dilakukan pengamatan lahan (media tanam), tujuannya adalah untuk 

mengetahui jenis tanah, kemiringan tanah,keadaan tanah, menentukan kebutuhan 

tenaga kerja,bahan paralatan dan biaya yang diperlukan.  Tanah diolah dengan cara 

dicangkul dan sekaligus membersihkan sisa-sisa tanaman yang masih tertinggal. 

Pengapuran tanah diperlukan untuk menjaga keseimbangan pH tanah. Pengapuran 

hanya dilakukan apabila ph tanah kurang dari 6. Pupuk yang diberikan pada 

pengolahan lahan adalah pupuk kandang sebanyak 20 kg per lubang tanam yang 

dicampur merata dengan tanah, setelah itu dibiarkan selama 2 minggu. 

2.2.2.2 Proses Penanaman 

Proses penanaman apel selanjutnya adalah tahap penanaman apel. Pada 

penanaman apel, jarak tanam tiap satu tanaman ke tanaman lainnya wajib di atur. 

Adapun jarak tanamnya ini bergantung pada varietas tanaman apel yang hendak 

dibudidayakan tersebut, akan tetapi biasanya jarak tanam rata-rata sekitar 2-3 meter. 

Jika bibit telah dimasukkan pada lubang-lubang lahan atau tanah, maka padatkan tanah 

yang ada di sekitar bibit supaya bibit tidak mudah goyah serta dapat tumbuh baik. 

2.2.2.3 Pemeliharaan Tanaman 

Pada proses pemeliharan tanaman dilakukan dengan beberapa tahap. Tahapan-

tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Penjarangan dan Penyulaman. 

Penjarangan tanaman tidak dilakukan, sedangkan penyulaman dilakukan pada 

tanaman yang mati atau dimatikan karena tidak menghasilkan dengan cara menanam 

tanaman baru dan menggantikan tanaman lama. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada 

musim penghujan. 

2. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan hanya bila disekitar tanaman induk terdapat banyak gulma 

yang dianggap dapat mengganggu tanaman. Pada kebun yang ditanami apel dengan 

jarak tanam yang rapat (± 3×3 m), penyiangan hampir tidak perlu dilakukan karena 

tajuk daun menutupi permukaan tanah sehingga rumput-rumput tidak dapat tumbuh. 
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3. Pembubunan 

Penyiangan biasanya diikuti dengan pembubunan tanah. Pembubunan 

dimaksudkan untuk meninggikan kembali tanah disekitar tanaman agar tidak tergenang 

air dan juga untuk menggemburkan tanah. Pembubunan biasanya dilakukan setelah 

panen atau bersamaan dengan pemupukan. 

4. Perempalan/Pemangkasan 

Bagian yang perlu dipangkas adalah bibit yang baru ditanam setinggi 80 cm, tunas 

yang tumbuh di bawah 60 cm, tunas-tunas ujung beberapa ruas dari pucuk, 4-6 mata 

dan bekas tangkai buah, knop yang tidak subur, cabang yang berpenyakit dan tidak 

produkrif, cabang yang menyulitkan pelengkungan, ranting atau daun yang menutupi 

buah. Pemangkasan dilakukan sejak umur 3 bulan sampai didapat bentuk yang 

diinginkan(4-5 tahun). 

5. Pemupukan 

Pada proses pemupukan dapat dilakukan dengan dua cara. Dua cara tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Pada musim hujan/tanah sawah 

a) Bersamaan rompes daun (< 3 minggu). NPK (15-15-15) 1-2 kg/pohon 

atau campuran Urea, TSP, KCl/ZK ± 3 kg/pohon (4:2:1). 

b) Melihat situasi buah, yaitu bila buah lebat (2,5-3 bulan setelah rompes. 

NPK (15-15-15) 1 kg/pohon atau campuran Urea, TSP dan KCl/ZK ± 1 

kg/pohon (1:2:1) 

2) Musim kemarau/tanah tegal 

a) Bersamaan rompes tidak diberi pupuk (tidak ada air). 

b) 2-3 bulan setelah rompes (ada hujan). NPK (15-15-15) 1-2 kg/pohon 

atau campuran Urea, TSP, dan KCl/ZK ± 3 kg/pohon (4:2:1). Cara 

pemupukan disebar di sekeliling tanaman sedalam ± 20 cm sejauh lebar 

daun, lalu ditutup tanah dan diairi. Untuk pupuk kandang cukup 

diberikan sekali setahun (2 x panen) 1-2 pikul setiap pohon pada musim 

kemarau setelah panen. Untuk meningkatkan pertumbuhan perlu 
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diberikan pupuk daun dan ZPT pada 5-7 hari sampai menjelang bunga 

setelah rompes (Gandasil B 1 gram/liter)  

6. Pengairan dan Penyiraman 

Pertumbuhannya, tanaman apel memerlukan pengairan yang memadai sepanjang 

musim. Pada musim penghujan, masalah kekurangan air tidak ditemui, tetapi harus 

diperhatikan jangan sampai tanaman terendam air, karena itu perlu drainase yang baik. 

Pada musim kemarau masalah kekurangan airharus diatasi dengan cara menyirami 

tanaman sekurang-kurangnya 2 minggu sekali dengan cara dikocor. 

7. Penyemprotan Pestisida 

Untuk pencegahan, penyemprotan dilakukan sebelum hama menyerang tanaman 

atau secara rutin 1-2 minggu sekali dengan dosis ringan. Untuk penanggulangan, 

penyemprotan dilakukan sedini mungkin dengan dosis tepat, agar hama dapat segera 

ditanggulangi. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Jenis dan dosis 

pestisida yang digunakan dalam menanggulangi hama sangat beragam tergantung 

dengan hama yang dikendalikan dan tingkat populasi hama tersebut, pengendalian 

secara lebih terinci akan dijelaskan pada poin hama dan penyakit. 

2.2.2.4 Panen dan Pemasaran 

Pada umumnya buah apel dapat dipanen pada umur 4-5 bulan setelah bunga mekar, 

tergantung pada varietas dan iklim. Rome Beauty dapat dipetik pada umur sekitar 120-

141 hari dari bunga mekar, Manalagi dapat dipanen pada umur 114 hari setelah bunga 

mekar dan Anna sekitar 100 hari. Tetapi, pada musim hujan dan tempat lebih tinggi, 

umur buah lebih panjang. Pemanenan paling baik dilakukan pada saat tanaman 

mencapai tingkat masak fisiologis (ripening), yaitu tingkat dimana buah mempunyai 

kemampuan untuk menjadi masak normal setelah dipanen. Ciri masak fisiologis buah 

adalah: ukuran buah terlihat maksimal, aroma mulai terasa, warna buah tampak cerah 

segar dan bila ditekan terasa kres. Pemetikan apel dilakukan dengan cara memetik buah 

dengan tangan secara serempak untuk setiap kebun. Periode panen apel adalah enam 

bulan sekali berdasarkan siklus pemeliharaan yang telah dilakukan. Produksi buah apel 

sangat tergantung dengan varietas, secara umum produksi apel adalah 6-15 kg/pohon. 
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2.2.2.5 Evaluasi Proyek 

  Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang di rencanakan untuk mendapatkan 

benefit/manfaat dalam jangka waktu tertentu.Evaluasi proyek adalah suatu kegiatan 

yang menilai dan memilih berbagai investasi yang memungkin dikembangkan sesuai 

dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Proyekdapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan sementara yang alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Dilihat dari kapan evaluasi proyek dilakukan pada proyek dapat dibedakan  

jenis evaluasi proyek. Jenis-jenis evaluasi proyek tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan (pre-project evaluation). 

b. Evaluasi pada proyek yang sedang dibangun (on-contruction project evaluation). 

c. Evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan (on-going project 

evaluation). 

d. Evaluasi pada proyek yang telah berakhir (post-project evaluation study) 

2.2.3  Studi Kelayakan  

Pengertian kelayakan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk 

menentukan apakah usaha yang akan di jalankan akan memberikan manfaat yang lebih 

besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Bisnis adalah usaha yang 

dijalankan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan di jalankan 

dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut (Khasmir dan Jakfar, 

2008:6).  

Keputusan untuk melakukan investasi perbandingan yang menyangkut dana dan 

harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang memberikan dampak yang 

cukup besar bagi kelangsungan usaha di bidang pertanian khususnya agribisnis.Oleh 

karena, itu mengambil keputusan studi kelayakan menggunakan budidaya apel organik 

dengan menggunakan anorganik khususnya dalam aspek financial sangatlah penting. 
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Langkah yang dilakukan dalam melakukan studi kelayakan  adalah menganalisis 

resiko dengan menggunakan suatu asumsi tertentu,baik mengenai biaya budidaya apel 

organik dengan menggunakan apel anorganik maupun pendapatan yang akan diperoleh 

dari faktor-faktor lain.Maka untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan 

menggunakan cara perbandingan finasial antara pupuk organik dan anorganik dengan 

berbagai kriteria (misalnya NPV atau IRR). Langkah selanjutnya yaitu mengkaitkan 

total biaya dengan budidaya organik dan anorganik. 

2.2.3.1  Analisis Cash Flow  

Cash flow budget ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

system recording usaha tani, oleh karena itu cash flow ini merupakan catatan 

pendapatan dan pengeluaran tiap tahun yang dapat terjadi pada tahun yang lalu, 

sekarang atau yang akan datang. Catatan untuk tahun depan merupakan proyeksi 

kegiatan usaha. Berdasarkan uraian di atas maka cash flow disebut sebagai alat 

fordward planning dan juga disebut historical record. Cash flow perusahaan 

biasanya dibuat untuk jangka waktu satu tahun sehingga semua catatan- catatan 

ditulis dalam kolom setiap bulan (Prawirokusumo, 1990). Analisis cash flow ini 

terdiri dari biaya produksi, penerimaan dan keuntungan. 

A. Biaya Produksi 

Kegiatan produksi berguna untuk mengubah input menjadi output, 

perusahaan tidak hanya menentukan input apa saja yang diperlukan, tetapi juga 

harus mempertimbangkan harga dari input – input tersebut yang merupakan biaya 

produksi dari output. Biaya produksi merupakan sebagian keseluruhan faktor 

produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. 

Berdasarkan kegiatan perusahaan, biaya produksi dihitung berdasarkan jumlah 

produk yang siap dijual. Biaya produksi sering disebut ongkos produksi. 

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian biaya produksi adalah keseluruhan biaya 

yang dikorbankan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, 

atau sampai ke tangan konsumen (Widjajanta, 2007). 
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Berdasarkan tingkat volume produksi yang dihasilkan, umumnya biaya 

dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) adalah 

biaya yang harus dikeluarkan tanpa memandang apakah perusahaan berproduksi 

atau tidak, dan tidak berubah walaupun output berubah. Contohnya biaya sewa 

gedung, biaya bunga atas hutang, biaya gaji pegawai tetap dan sebagainya. 

Besarnya biaya – biaya ini tidak tergantung dari besar – kecilnya output yang 

dihasilkan.  Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang besarnya tergantung 

dari besar – kecilnya jumlah output yang dihasilkan. Misalnya biaya tenaga kerja 

langsung, biaya bahan baku, biaya bahan bakar dan sebagainya.  Peningkatan 

jumlah output yang banyak, harus di imbangi dengan peningkatan jumlah bahan 

baku yang digunakan, dan sebaliknya, tingkat output yang rendah membutuhkan 

bahan baku yang sedikit, sehingga biaya bahan baku termasuk biaya variabel. 

Biaya total (total cost) merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel 

(Aziz, 2006). 

B. Penerimaan 

Penerimaan (revenue) adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil 

penjualan outputnya. Beberapa macam penerimaan yaitu: 

1. Penerimaan Total (Total Revenue/TR) adalah penerimaan yang diperoleh dari 

jumlah barang yang terjual pada tingkat harga tertentu. 

 

 

Keterangan: 

P = Harga (Price) 

Q = Jumlah (Quantity) 

2. Penerimaan Rata- Rata (Average Revenue /AR) adalah total penerimaan dibagi 

dengan jumlah barang yang dijual. 

 

 

 

TR = P X Q 

AR = TR/Q 

Atau 

AR = TR/Q = PXQ/Q = P 
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3. Penerimaan Marjinal (Marjinal Revenue /MR) adalah kenaikan penerimaan 

total (TR) sebagai bertambahnya satu unit output. 

 

 

 

 

Keterangan: TR’ =Turunan dari fungsi TR 

C. Keuntungan 

Pendapatan/ keuntungan bersih suatu usaha mengukur imbalan yang 

diperoleh pengusaha dari penggunaan faktor- faktor produksi, pengelolaan dan 

modal milik sendiri atau modal pinjaman yang di investasikan ke dalam suatu 

usaha. Pendapatan suatu usaha merupakan selisih penerimaan dengan total biaya 

usaha, dimana penerimaan diperoleh dari perkalian antara jumlah produksi dan 

harga jual yang diterima pengusaha (Soekartawi, 2002). Rumus keuntungan/ 

pendapatan yaitu:  

 

  

 

2.3    Kriteria Penilaian Kelayakan Finansial  

Evaluasi proyek adalah sebuah kegiatan untuk mengetahui untung atau tidaknya 

sebuah pelaksanaan suatu proyek. Evaluasi proyek dapat dilakukan dengan cara 

menghitung manfaat dan biaya yang diperlukan sepanjang umur proyek dengan 

menggunakan kriteria penilaian kelayakan finansial.Kriteria penilaian kelayakan 

finansial yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Net Present Value (NPV) 

2. R/C Ratio  

3. Internal Rate Retrun (IRR) 

4. Payback Period (PP) 

MR = ΔTR/ΔQ atau MR = TR’ 

Π = TR - TC 
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2.4       Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelompok tani yang berada di Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan observasi dan 

wawancara langsung untuk mencari informasi tentang proses penanaman apel 

menggunakan pupuk organik dan menggunakan pupuk anorganik dengan mengetahui 

data-data tentang aspek kelayakan usaha. Setelah mendapatkan hasil tentang studi 

membandingkan kelayakan finansial pada kelompok tani apel maka dapat disimpulkan 

apakah usaha tersebut layak atau tidak. Untuk lebih jelas,maka kerangka pemikiran 

dapat di uraikan pada gambar 1 sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budidaya Apel di Kecamatan Bumiajai Kota Batu 
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Komponen Biaya 

1. Produksi

a. Pupuk Urea

b. Pupuk NPK

2. Pemeliharaan

a. Langsung

1) Tenaga Kerja

2) Pembelian Komponen

Penggantian

b. Tidak Langsung

1) Tenaga Kerja Operator

2) Fasilitas Peralatan

3. Penjualan

Pasar Khusus Pasar 

Konvesional 

1. Net Present Value

2. Internal Rate Of Retrunt

3. Net Benefit Cost Racio

4. Payback Period (PP)

Layak Tidak Layak 




